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In deze News Update:
In deze News Update vindt u de meest recente publicaties op het gebied van wet - en regelgeving,
jurisprudentie en toezicht in de zorg. Dit overzicht betreft de periode van 5 – 12 november 2018.
U kunt alle nieuwsbrieven tevens terugvinden op onze website. Een overzicht van de aanhangige en
recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg vindt u op Monitoring wetsvoorstellen Zorg.

Wet- en regelgeving
Ziekenhuiszorg
Brief regering; Reactie op verzoek commissie over toezending van het rapport over de faillissementen
van ziekenhuizen
07-11-2018 | Kamerstuk 31016 nr. 137 | Tweede Kamer
Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 6 november 2018, over MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen
07-11-2018 | Kamerstuk 31016 nr. 138 | Tweede Kamer
Brief regering; Planning afdoening moties en toezeggingen n.a.v. plenair debat over het faillissement
van de MC IJsselmeerziekenhuizen en het MC Slotervaartziekenhuis op 31 oktober 2018
08-11-2018 | Kamerstuk 31016 nr. 139 | Tweede Kamer
Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 6 november 2018, over MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen
08-11-2018 | Kamerstuk 31016 nr. 140 | Tweede Kamer
Brief regering; Stand van zaken biedingsproces IJsselmeerziekenhuizen
08-11-2018 | Kamerstuk 31016 nr. 141 | Tweede Kamer
Zie ook:

Nieuwsbericht Slotervaart
Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl | 13-11-2018
Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat de
curatoren van het Slotervaart ziekenhuis hebben aangegeven geen mogelijkheden voor een doorstart
te zien.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Houthoff is bedoeld als service aan cliënten en kantoorgenoten. De informatie in deze uitgave is van algemene aard en mag niet
worden opgevat als juridisch advies. Desgewenst verstrekken wij over de behandelde onderwerpen graag aanvullende informatie of een juridisch advies.
Houthoff heeft het auteursrecht op deze uitgave alsmede op alle daarin geplaatste artikelen. Na onze voorafgaande toestemming, en met bronvermelding en vermelding
auteursrecht Houthoff, kunnen bepaalde artikelen echter opnieuw worden gepubliceerd.

Week 46

News Update Zorg

Kamerbrief stand van zaken faillissement MC-Slotervaart
Kamerstuk: Kamerbrief | 13-11-2018
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de stand van zaken rond het faillissement van het
Slotervaart Ziekenhuis aan de Tweede Kamer.

Bruins: serieuze partijen geïnteresseerd in doorstart IJsselmeerziekenhuizen
Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl | 07-11-2018
Minister Bruno Bruins heeft vanavond de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van
het biedingsproces voor het IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland. Bruno Bruins: ‘Ik heb vanavond
gesproken met de curator. Zij heeft me laten weten dat er een aantal vertrouwenwekkende partijen
zijn die geïnteresseerd zijn in een doorstart. Het gaat om serieuze partijen met veel kennis en
ervaring. Dat stemt mij hoopvol en opgelucht voor de mensen in Flevoland. De curator gaat nu verder
met de partijen in gesprek. Waarschijnlijk kan hier direct na het weekend meer over worden gezegd.
Tot die tijd blijf ik ook zelf gesprekken voeren met iedereen rondom de IJsselmeerziekenhuizen.’
Over de inhoud van de plannen kunnen verder geen mededelingen worden gedaan.

Reactie op berichtgeving over nota Waarborgfonds
Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl | 07-11-2018
Op dinsdag 30 oktober heeft minister Bruno Bruins een feitenrelaas rondom het faillissement van de
MC Groep naar de Tweede Kamer gestuurd.
In het feitenrelaas rondom het faillissement van de MC Groep staat dat er sinds afgelopen zomer
regelmatig signalen zijn over de zorgelijke financiële situatie bij beide ziekenhuizen. Zie bijvoorbeeld
ook berichtgeving in de media naar aanleiding van een artikel van het Financieel Dagblad uit juli
2018.

Beantwoording Kamervragen over dat het dreigende faillissement van de
IJsselmeerziekenhuizen en het Slotervaartziekenhuis mogelijk al eerder bekend was
Kamerstuk: Kamervragen | 06-11-2018
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Ploumen (PvdA)
over het feit dat het dreigende faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen en het
Slotervaartziekenhuis mogelijk al eerder bekend was.

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in
verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving
Eindverslag
07-11-2018 | Kamerstuk 33980 nr. G | Eerste Kamer
Na kennisneming van de nadere memorie van antwoord acht de commissie de openbare behandeling
van dit wetsvoorstel voldoende voorbereid.

Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding
zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)
Tweede nota van wijziging
06-11-2018 | Kamerstuk 34768 nr. 10 | Tweede Kamer
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Herziening Zorgstelsel
Brief regering; Monitor zorgverzekeringen 2018
06-11-2018 | Kamerstuk 29689 nr. 939 | Tweede Kamer
Bijlage:
Monitor Zorgverzekeringen 2018
Zie ook:
Embedded bij de premiewichelaars van VGZ – FD, 10-11-2018
Armpjedrukken tussen zorgverzekeraar en ziekenhuis – FD, 12-11-2018

Kwaliteit van zorg
Brief regering; Plan van Aanpak Programma Langer Thuis
06-11-2018 | Kamerstuk 31765 nr. 349 | Tweede Kamer
Bijlage:
Programma Langer Thuis. Samen aan de slag. Plan van Aanpak 2018 -2021

Sociaal domein
Brief regering; Afschrift brief aan VNG inzake reactie op de ingediende moties tijdens de Algemene
ledenvergadering van 27 juni 2018
07-11-2018 | Kamerstuk 34477 nr. 45 | Tweede Kamer
Bijlage:
Reactie moties Algemene Ledenvergadering (ALV)

Zorg en maatschappelijke ondersteuning
Brief regering; Uitspraak Centrale Raad van Beroep betreffende het beschikken in een te behalen
resultaat ‘schoon huis’
07-11-2018 | Kamerstuk 29538 nr. 278 | Tweede Kamer
Brief regering; Stand van zaken op een aantal aspecten van het sociaal domein
12-11-2018 | Kamerstuk 34477 nr. 46 | Tweede Kamer
Bijlagen:
Advies Raad voor het Openbaar Bestuur
Wegwijs in het sociaal domein. Advies ter verbetering van de informatievoorziening door de rege ring
aan de Tweede Kamer met betrekking tot de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo 2015

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband
met de herziening van het kader voor herstel en afwikkeling van verzekeraars (Wet
herstel en afwikkeling van verzekeraars)
Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën in verband met nadere vragen naar
aanleiding van de memorie van antwoord
07-11-2018 | Kamerstuk 34842 nr. E | Eerste Kamer
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Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerbrief over voortgang privatisering Intravacc
Kamerstuk: Kamerbrief | 05-11-2018
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de
privatisering van Intravacc.
Kamerbrief contracteerproces zorgverlening
Kamerstuk: Kamerbrief | 09-11-2018
Minister De Jonge en staatssecretaris Blokhuis (beiden VWS) informeren de Tweede Kamer over
afspraken die het kabinet heeft gemaakt met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en
patiëntenorganisaties over maatregelen om het contracteerproces te verbeteren tus sen
zorgaanbieder en zorgverzekeraar. De focus van de brief ligt op de wijkverpleging en de geestelijke
gezondheidszorg.
Kamerbrief over stand van zaken uitvoering pakketmaatregelen per 1 januari 2019
Kamerstuk: Kamerbrief | 09-11-2018
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken
rondom een aantal aanpassingen in het basispakket van de zorg verzekering per 1 januari 2019. Het
gaat om gesuperviseerde oefentherapie bij COPD; vitaminen, mineralen en paracetamol; en
maximering van de bijbetaling geneesmiddelen.
Bijlagen:
Regeling maandelijkse wijziging aanspraak op geregistreerde geneesmiddelen - Regeling | 09-112018
Toelichting bij Regeling maandelijkse wijziging aanspraak op geregistreerde geneesmiddelen Regeling | 09-11-2018
Veranderingen voor kosten medicijnen in basispakket - Brochure | 09-11-2018
Kamerbrief met antwoorden op vragen over Eindrapportage verdeling fonds tekortgemeenten VNG
Kamerstuk: Kamervragen | 09-11-2018
Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de schriftelijke vragen van het
Kamerlid Tielen (VVD) over de Eindrapportage verdeling fonds tekortgemeenten van de Vereniging
Nederlandse Gemeenten (VNG).
Aanbieding actieplan ambulancezorg
Kamerstuk: Kamerbrief | 12-11-2018
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer het actieplan ambulancezorg.
Bijlage:
Actieplan ambulancezorg - Convenant | 12-11-2018
Kamerbrief over bestuurlijke afspraken Zvw-pgb 2019-2022
Kamerstuk: Kamerbrief | 12-11-2018
Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer de nieuwe bestuurlijke afspraken Zvw-pgb tussen
Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), Per Saldo
en het ministerie van VWS over de uitvoering van het persoonsgebonden budget in de
Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb) voor de jaren 2019 tot en met 2021.
Bijlage:
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Bestuurlijke afspraken Zvw-pgb 2019 tot 2022 - Convenant | 12-11-2018
Beantwoording Kamervragen over het bericht dat de farmaceutische industrie werkt aan een
vrijwillige gedragscode
Kamerstuk: Kamervragen | 07-11-2018
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Ploumen (PvdA)
over het bericht dat de farmaceutische industrie werkt aan een vrijwillige gedragscode.
Beantwoording Kamervragen over het bericht dat het betalen van artsen/onderzoekers door de
farmaceutische industrie kennelijk een lucratief marketinginstrument is
Kamerstuk: Kamervragen | 07-11-2018
Minister Bruin (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Ploumen (PvdA)
over het bericht dat het betalen van artsen/onderzoekers door de farmaceutische industrie kennelijk
een lucratief marketinginstrument is.
Antwoorden op Kamervragen over onderzoek Oxfam naar belastingontwijking door farmaceuten
Kamerstuk: Kamervragen | 06-11-2018
Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt de Tweede Kamer antwoorden op vragen over een Oxfam onderzoek naar belastingontwijking door farmaceuten.

Rechtspraak
Conclusie raadsheer advocaat-generaal over afgeleid belang in het sociaal domein
Rechtspraak.nl, 08-11-2018
Een zorgverlener kan bij de bestuursrechter procederen over een besluit van de gemeente dat is
gericht aan een van zijn cliënten. De cliënt mag volgens het besluit zijn persoonsgebonden budget
niet meer bij hem besteden omdat de zorg van onvoldoende kwaliteit zou zijn. Een
verzekeringsmaatschappij mag bij de bestuursrechter procederen over een besluit waarbij een
arbeidsongeschiktheidsuitkering die aan een werknemer is toegekend, op de verzekeraar als
garantsteller wordt verhaald. De werkgever, een zogenoemd eigenrisicodrager, was op het moment
van afgifte van het besluit failliet en daardoor niet meer in staat de uitkering te betalen.
Dit staat in de conclusie van raadsheer advocaat-generaal Widdershoven die hij gisteren (7
november 2018) heeft uitgebracht. De president van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft de
raadsheer advocaat-generaal in juni 2018 gevraagd een conclusie te nemen in deze zaken waarin de
desbetreffende bestuursorganen de bezwaren van de zorgverlener en de verzekeraar niet ontvankelijk hadden verklaard omdat zij geen belanghebbende bij die besluiten zouden zijn.
Uitspraak: ECLI:NL:CRVB:2018:3474
ECLI:NL:CBB:2018:584
Instantie College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum uitspraak 06-11-2018 Datum publicatie 09-11-2018
Zaaknummer 18/416
Rechtsgebieden Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken Tussenuitspraak bestuurlijke lus
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Inhoudsindicatie
Wet marktordening gezondheidszorg. Bestuurlijke lus. Verlenging van de aan verweerster gegeven
termijn voor het herstel van het door het College geconstateerde gebrek.
ECLI:NL:RBOVE:2018:4240
Instantie Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak 31-10-2018 Datum publicatie 09-11-2018
Zaaknummer C/08/209753 / HA ZA 17-501
Rechtsgebieden Civiel recht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie
De rechtbank oordeelt dat gedaagden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van een failliet
zorgbureau. Verstekvonnis.
ECLI:NL:RBDHA:2018:13185
Instantie Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak 03-10-2018 Datum publicatie 08-11-2018
Zaaknummer C/09/557805 / KG ZA 18/814
Rechtsgebieden Aanbestedingsrecht
Bijzondere kenmerken Kort geding
Inhoudsindicatie
Kort geding. Inkoopprocedure betreffende de levering van stomamaterialen. Afwi jzing vanwege
rechtsverwerking. Ook inhoudelijk kan niet worden uitgegaan van de juistheid van de stellingen van
eiseres over de verlieslatende offerte van de bedrijven aan wie is gegund. Die stellingen zijn namelijk
gebaseerd op vermoedens en op de eigen kostprijs en de eigen bedrijfsvoering.

Toezicht
Nederlandse Zorgautoriteit
NZa stimuleert maatwerkafspraken ambulancezorg
Nieuwsbericht | 07-11-2018
Vandaag publiceert de NZa de regels voor de bekostiging van de ambulancezorg 2019. De
bekostiging wordt flexibeler, zodat er regionaal meer maatwerkafspraken mogelijk zijn om de
responstijden van de ambulances verder te verbeteren. Ook komt er een vergoeding voor
zorgcoördinatie in 3 pilotregio’s, met als doel om de samenwerking tussen zorgaanbieders te
verbeteren, zodat patiënten zo snel mogelijk zorg op de juiste plek ontvangen.
Zorgprofessionals en NZa zetten zich in voor samenwerking in palliatieve zorg
Nieuwsbericht | 08-11-2018
Zorgaanbieders in de palliatieve zorg willen de zorg voor mensen in de kwetsbare laatste levensfase
verbeteren. Ze zetten in op het gesprek met de patiënt en op samenwerking tussen verschillende
zorgprofessionals en organisaties. Ze zien graag dat de bekostiging hierop aans luit. Dat blijkt uit de
rondetafels die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hield met meer dan 75 zorgaanbieders in de
palliatieve zorg.
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Bart Combée versterkt raad van bestuur Nederlandse Zorgautoriteit
Nieuwsbericht | 08-11-2018
De huidige directeur van de Consumentenbond, Bart Combée, is benoemd tot lid van de raad van
bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hij start per 1 februari 2019.

Sector nieuws
Onderzoek winsten en reserves zorgverzekeraars
Consumentenbond, 12-11-2018
Zorgverzekeraars gebruiken steeds meer hun winsten en reserves uit eerdere jaren om
premiestijgingen te beperken. Maar in welke mate ze dat doen, verschilt per verzekeraar. Dit blijkt uit
onderzoek van de Consumentenbond.
Zie ook:
ZN: Consumentenbond doet onverantwoorde oproep aan zorgverzekeraars – ZN, 12-11-2018
Ella Kalsbeek over Wmcz: “Verplichte cliëntenraad is fopspeenpolitiek”
LHV, 07-11-2018
De Tweede Kamer debatteert waarschijnlijk volgende week verder over de Wet medezeggenschap
cliënten zorgsector (Wmcz). Een groot deel van de eerstelijnszorgaanbieders zal door het
wetsvoorstel Wmcz verplicht worden een cliëntenraad in te stellen.

Publicaties
Dit zijn de beste ziekenhuizen van Nederland
AD, 09-11-2018
ZIEKENHUIS TOP 100
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Ik schrijf me graag in voor de News Update Zorg
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